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NOVO MESTRADO EM NUTRIÇÃO PEDIÁTRICA
O QUE ESPERAR?
Foi inaugurado neste ano letivo de 2021/2022, na
FCNAUP, o Mestrado em Nutrição Pediátrica, em
conjunto com a Escola Superior de Enfermagem
do Porto e com a Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto. Com 4 semestres de
duração, tem como “principal objetivo aprofundar
e desenvolver competências avançadas e
especializadas na área da Nutrição Pediátrica”.
Para saberes mais acerca deste novo Mestrado,
entrevistámos o Professor Doutor Pedro Moreira,
na qualidade de Diretor do Mestrado, e a
Professora Doutora Diana e Silva, na qualidade de
Docente.

PROF. DOUTOR PEDRO
MOREIRA
Diretor do Mestrado em
Nutrição Pediátrica

conhecimento do leite materno; c) avaliar o
impacto da alimentação infantil, na saúde, ao
longo do ciclo de vida; e d) expandir o
enfoque dos 1000 dias, ao período de
crescimento explosivo e desenvolvimento da
puberdade,
com
utilização
de
novas
ferramentas preditivas epigenéticas, numa
janela de muito interesse nutricional que
assim se deverá alargar até aos primeiros
8000 dias de vida. E fazê-lo num contexto
adicional de necessidades de investigação pela
pandemia COVID-19, melhorando também o
conhecimento da alimentação e balanço
nutricional na área clínica.
B.V. - Os estudantes deste Mestrado são
apenas da área das Ciências da Nutrição, ou
também existem outros profissionais de
saúde inscritos? Se sim, a que áreas
pertencem?

Bruno Vicente (B.V.) - Em que medida um
Mestrado em Nutrição Pediátrica pode
contribuir, a longo prazo, para o avanço na
investigação nesta área?

P.M. - Nesta edição, temos sobretudo
estudantes nutricionistas e médicos, e
esperamos que mais outras formações possam
estar presentes, em próximos anos.

Prof. Pedro Moreira (P. M.) - A estratégia global
de investigação em nutrição para a próxima
década
pode
resumir-se
em
4
eixos
fundamentais, designadamente para responder
às seguintes questões: O que estamos a comer? E
como é que isso nos afeta? O que deveremos
escolher comer, e quando comer? De que forma
pode a alimentação que fazemos modificar e
promover a saúde ao longo do ciclo de vida? Que
novas estratégias de alimentação irão emergir
para o tratamento clínico?

B.V. - Como está a ser o desafio de dirigir um
novo Mestrado na FCNAUP?

A nutrição em idade pediátrica apresenta-se
assim como um eixo fundamental para
esclarecer este conjunto de questões sabendo-se
da importância de estender os cuidados de
alimentação desde a gravidez, ao período da
adolescência. E a janela dos 1000 dias de vida na
nutrição pediátrica, poderá ganhar com o
seguinte
alargamento:
a)
ter
o
seu
conhecimento expandido para incluir o
período que antecede a fecundação; b) com a
grande evolução de caracterização química,
funcional e metabolómica, melhorar o

O Mestrado é o produto do enorme esforço
de muitos docentes, mas especialmente da
Prof.ª Diana e Silva, que reuniu a ajuda de muitos
colaboradores, como o Prof. António Guerra.
Desta forma, com a dedicação da Profª Diana e
Silva faz-se também uma justa homenagem ao
pioneirismo do Professor Norberto Teixeira dos
Santos, Professor de Pediatria e Diretor da
Pediatria do Hospital de São João, antigo Diretor
da FCNAUP, um verdadeiro inovador na Nutrição
pediátrica portuguesa. Tive a oportunidade de
sugerir o seu nome para o Prémio de Mérito
Académico que hoje temos para o estudante da
LCN que termina com a melhor média de
conclusão, o que nos orgulha.
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NOVO MESTRADO EM NUTRIÇÃO PEDIÁTRICA
O QUE ESPERAR?
PROF.ª DOUTORA DIANA E
SILVA
Docente do Mestrado do
mestrado em Nutrição Pediátrica
Corregente da UC Nutrição
Pediátrica na Licenciatura em
Ciências da Nutrição
B.V. - Em que medida este Mestrado pode ser
um complemento aos temas abordados no
âmbito da Licenciatura?
Prof.ª Diana e Silva (D.S.) - É importante
distinguir as matérias do Mestrado das da
Licenciatura. No caso das últimas, estamos a falar
de algo mais básico e linear. A Unidade Curricular
de Nutrição Pediátrica é semestral, havendo por
isso um limite de tempo para lecionar certas
matérias, sendo por isso muito pouco abrangente.
O Mestrado em Nutrição Pediátrica desenvolve de
forma mais extensiva os temas abordados na
Licenciatura, como o caso do Aleitamento
Materno, da Obesidade Pediátrica ou da Doença
Celíaca, e aborda temas novos, como a
Neonatologia e o Comportamento da Criança e
do Adolescente. No Mestrado são resolvidos casos
clínicos, de forma semelhante ao que acontece
no terreno, e numa componente multidisciplinar,
de modo a poder responder a necessidades do
doente e da família onde o doente está inserido.
De realçar que o Mestrado em Nutrição
Pediátrica não é uma réplica do Mestrado em
Nutrição Clínica, até porque trabalhar com
crianças é muito diferente de trabalhar com
adultos.
B.V. - Considera preferível a inscrição no
Mestrado após algum tempo a ganhar
experiência na área ou será igualmente
benéfico se for logo após o término da
Licenciatura?
D.S. - Para se criar experiência na Nutrição
Pediátrica, é necessário ter acesso clínico, ou seja,
ir trabalhar para um hospital, o que não é fácil.
Uma grande vantagem do ingresso neste
Mestrado é o facto de não ser necessário fazer
uma tese, podendo-se fazer um ano curricular de
Nutrição Pediátrica e defender por relatório. O

estudante
vai
para
um
hospital,
está
acompanhado por um orientador, e com uma
componente de investigação a decorrer nesse
local. O Mestrado pode criar uma mais-valia,
prática e teórica, para os estudantes se
expandirem e trabalharem nesta área, tendo
sido desenhado com esta perspetiva, de modo a
criar uma nova geração de nutricionistas
interessados na Nutrição Pediátrica. Neste
momento existem muito poucos nutricionistas
especialistas nesta área.
B.V. - Como está a ser a experiência de dar
aulas neste Mestrado?
D.S. - Está a ser uma experiência exigente, mas
ótima. Exigiu de mim muitas horas de trabalho
para o desenhar, com a ajuda de muitos colegas.
Numa primeira abertura do Mestrado, ter este
número de alunos é muito bom. Queremos
tentar marcar a diferença: um Mestrado não
deve ser um débito de matéria, mas uma
vivência de experiências. O Mestrado vai ter
workshops, simpósios, entre outros, porque são
estas atividades enriquecem o conhecimento
dos estudantes. Espero que corra bem e que seja
um sucesso, até porque deixo um legado para a
faculdade.

De realçar que o
Mestrado em Nutrição
Pediátrica não é uma
réplica do Mestrado em
Nutrição Clínica, até
porque trabalhar com
crianças é muito
diferente de trabalhar
com adultos.
Por Bruno Vicente
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QUEM SABE, SABE!
A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM IDADE PEDIÁTRICA
Por Dr.ª Beatriz Teixeira
Licenciada em Ciências da Nutrição pela FCNAUP desde 2017 e Mestre
em Educação para a Saúde pela FMUP, FPCEUP, desde 2020.
Doutoranda em Ciências do Consumo Alimentar e Nutrição FCNAUP,
FCUP desde 2020. Atualmente é bolseira pela Fundação para a Ciência
e Tecnologia, membro do Laboratório para a Investigação Integrativa e
Translacional em Saúde Populacional e Revisora da Acta Portuguesa de
Nutrição.
A infância é um período crucial para o
desenvolvimento de comportamentos relativos à
alimentação e considerada fulcral na prevenção
do excesso de peso e de doenças crónicas, sendo
a faixa etária ideal para a realização de promoção
da saúde e de educação alimentar. Sabe-se que a
família desempenha um papel essencial nesta
experiência, ao serem os principais exemplos das
crianças, educando-as essencialmente através das
atitudes e práticas alimentares dos próprios.
Contudo, o contexto social, muitas vezes
desvalorizado,
adquire
um
papel
predominante no comportamento alimentar
da criança e na solidificação dos seus hábitos
alimentares ao longo da vida. Dentro do
contexto social, destaca-se a Escola, onde as
crianças/adolescentes passam a maior parte do
seu tempo, onde estabelecem as suas principais
ligações de pares e onde fazem a maior parte das
suas refeições. Por este motivo, a escola é
considerada um local privilegiado para realizar
educação alimentar.
A importância da alimentação escolar inicia-se
quando as crianças entram pela primeira vez na
creche e/ou pré-escolar. Desde aí que se torna
essencial garantir uma oferta alimentar variada e
de boa qualidade nutricional ao almoço, bem
como se deve, desde logo, compreender se existe
uma sintonia entre o que é oferecido em casa vs.
na escola. A formação das educadoras e
auxiliares perante a temática da alimentação é
fundamental, para que sejam capazes de, mais
facilmente,
identificarem
possíveis
alergias
alimentares aquando da diversificação alimentar
das crianças, bem como de compreenderem a
qualidade dos lanches trazidos de casa. A
variedade da oferta, a aceitação de determinados
alimentos (como frutas, hortícolas e peixe) e a
aceitação de novas e diferentes texturas tornamse verdadeiros desafios vividos, não só em casa,
mas também na escola.

O contexto social,
muitas vezes
desvalorizado, adquire
um papel predominante
no comportamento
alimentar da criança e
na solidificação dos
seus hábitos alimentares
ao longo da vida.
Com a entrada no 1º Ciclo, a importância da
alimentação escolar intensifica-se e, não só se
torna importante a qualidade nutricional do que é
disponibilizado na cantina escolar, mas também
das opções oferecidas nos lanches escolares. Para
além disso, justifica-se a formação dos
professores ao nível da alimentação. Afinal, é
nesta idade que se começa a acentuar a
influência dos pares, que começa por “quero levar
o mesmo lanche que o meu amigo…”. Nesta idade,
os lanches tornam-se um verdadeiro desafio
escolar devido às típicas trocas de lanches entre
crianças, o facto de nem sempre comerem o
lanche que trazem de casa ou o de comerem o
lanche que trazem mais o dos amigos… sem
mencionar claro a desafiante educação escolar
necessária para fazer compreender as crianças
quais os alimentos que mais vezes devem levar
para o lanche, estando ao mesmo tempo esta
educação concordante com a gestão da
alimentação familiar dos pais.
Já a entrada no 2º Ciclo marca o início da
adolescência e, como tal, a entrada num novo
mundo em que a escola se torna o grande local
influenciador. Ao longo da adolescência, o
15ª Edição - Dezembro 2021
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QUEM SABE, SABE!
A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM IDADE PEDIÁTRICA

conhecimento e a abertura para discutir a
temática
da
imagem
corporal
e,
consequentemente, dos hábitos alimentares e
das
perturbações
dos
comportamentos
alimentares torna-se muito importante, não só ao
nível dos adolescentes, mas também dos seus
professores. É nesta faixa etária que os
adolescentes começam a ter acesso aos bufetes
escolares, pelo que é crucial o cumprimento
das recomendações da Direção Geral da
Educação para os bares e máquinas de venda
automáticas. Ao longo dos anos, o número de
adolescentes
vegetarianos
tem
vindo
a
aumentar, pelo que, a obrigatoriedade da
refeição escolar vegetariana nas escolas públicas,
bem como a garantia da sua qualidade
nutricional, se tem revestido de uma importância
crescente. Nesta faixa etária, o grande desafio
escolar ao nível da educação alimentar será
descobrir a melhor forma de abordar cada
turma e cada adolescente. A adolescência é a
típica idade do “contra”. Gerir humanamente este
conflito e convencê-los que a escola possui as
melhores opções alimentares, bem como
convencê-los a optar por elas é o verdadeiro
desafio.

pertinente a formação do pessoal afeto à cozinha a
este nível. Sendo a escola um local ideal para
exercer educação para a saúde, o “Referencial da
Educação para a Saúde” da Direção-Geral da Saúde
mostra-nos que deve ser feita educação alimentar
desde

a

valência

do

pré-escolar

Idealmente,

secundário.

o

ao

ensino

planeamento,

desenvolvimento, implementação e avaliação
destes projetos deve incluir um nutricionista

que, de forma a garantir a sustentabilidade da
atuação de forma continuada e a longo prazo, seja
capaz de dar formação aos professores.
É, portanto, fácil de compreender que o papel do
“Nutricionista Escolar” é cada vez mais necessário. A
Escola é, sem dúvida, um local privilegiado, pois
tem a capacidade de garantir a oferta de
refeições de elevada qualidade nutricional, ao
mesmo tempo que deve aumentar a literacia
alimentar das crianças/adolescentes, para que as

mesmas possam fazer escolhas conscientes e
sensatas a este nível para o resto da vida. Afinal, já
me dizia a Prof.ª Doutora Inês Tomada “quando
uma criança vai para a escola com purpurinas,
todas

as

crianças

regressam

para

casa

com

purpurinas”. Em suma, torna-se função da escola
garantir

que

estas

purpurinas

representam

alimentos e/ou ensinamentos saudáveis, que irão
ajudar

a

contribuir

para

um

crescimento

e

desenvolvimento saudável dos indivíduos.

A alimentação oferecida nos almoços das
cantinas escolares reveste-se de uma grande
importância pois é, para muitas crianças, a única

refeição quente que fazem no dia. O assegurar da
sua qualidade nutricional bem como a garantia
da higiene e segurança alimentar destas refeições
é

crucial

nutricionista.

e

da
Para

empratamento
capitações

da

dos

responsabilidade
além

disso,

pratos,

em

de

um

um

correto

função

criança/adolescente

é

das

muito

importante para assegurar um desenvolvimento e
crescimento saudáveis, tornando-se também

A Escola é um local
privilegiado pois tem a
capacidade de garantir a
oferta de refeições de
elevada qualidade
nutricional, e ao mesmo
tempo aumentar a
literacia alimentar das
crianças/adolescentes...
15ª Edição - Dezembro 2021
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À CONVERSA COM
MARGARIDA TAIPA - ESCREVER UM ARTIGO PÓS-LICENCIATURA
Licenciada em Ciências da Nutrição na FCNAUP e nutricionista desde
setembro de 2021. Pertenceu ao Departamento Científico da Associação de
Estudantes no mandato de 2017/2018. Realizou estágio académico na ULSMatosinhos e foi monitora do projeto “SEI – Sociedade, Escola e
Investigação” durante esse período. O estágio à Ordem decorreu na Santa
Casa da Misericórdia de Felgueiras. No seguimento do estágio, publicou um
artigo acerca da desnutrição e implementação do rastreio nutricional nos
hospitais públicos portugueses.
Carina Martins (C.M.) - O teu estágio
curricular foi realizado na Unidade de
Saúde
Local
de
Matosinhos
e,
simultaneamente,
na
FCNAUP,
em
investigação. Sempre foi evidente para ti
a área de Nutrição que gostarias de
seguir?
Margarida Taipa (M.T.) - Efetivamente, não.
Quando
entrei
na
FCNAUP,
tinha
consciência das saídas profissionais da
Licenciatura, embora soubesse assumir a
minha total ignorância em relação à maior
parte delas. Com o avançar dos anos
curriculares, compreendi que todas as áreas
tinham a sua magia e que, para saber onde
me
poderia
enquadrar
num
futuro
profissional, a resposta talvez passasse pela
vivência, na prática, de cada uma delas. Por
essa razão, decidi experimentar mais do que
uma área, tanto no estágio curricular como
no de acesso à Ordem dos Nutricionistas.
C.M. - Como surgiu a possibilidade de
escreveres um artigo pós-Licenciatura?
M.T. - O artigo derivou da investigação
realizada durante o meu estágio curricular,
que deu origem à minha tese de Licenciatura.
O tema foi-me proposto pela minha
orientadora, a Professora Teresa Amaral.
Apesar de alguma dificuldade inicial em
contextualizar
o
tema
e
definir
a
metodologia do trabalho, foi logo percetível
para mim a importância e o impacto que os
resultados poderiam ter para o Serviço
Nacional de Saúde e para a comunidade
científica . Os resultados obtidos eram, no
fundo, uma imagem do que estava a correr
menos
bem
nos
hospitais
públicos
portugueses
ao
nível
dos
cuidados
nutricionais, permitindo a identificação de

barreiras na implementação do rastreio nutricional.
O trabalho dava assim a conhecer o “problema”,
permitindo mais facilmente encontrar soluções
locais. Além disso, o exemplo português poderia ser
útil a outros países. Por estes motivos, tive desde logo
o estímulo e a confiança da Professora Teresa para
propor o trabalho a uma revista científica, e a quem
tenho de agradecer do coração!

Apesar de alguma
dificuldade inicial em
contextualizar o tema e
definir a metodologia do
trabalho, foi logo
percetível para mim a
importância e o impacto
que os resultados poderiam
ter para o Serviço
Nacional de Saúde e para a
comunidade científica.
C.M. - Como foi todo o processo do trabalho
de
investigação
e,
subsequentemente,
elaboração do artigo?
M.T. - A parte da investigação foi, sem dúvida,
enriquecedora e desafiante. Embora houvesse
algumas dúvidas iniciais e algum receio de
errar, a verdade é que só aprendemos
realmente quando passamos à parte prática
e nos permitimos entrar no processo de
“tentativa-erro”. A fase inicial da investigação
exigiu uma revisão aprofundada da literatura e
uma revisão da base teórica da estatística.
Posteriormente, a parte de análise estatística
dos dados,
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À CONVERSA COM
MARGARIDA TAIPA - ESCREVER UM ARTIGO PÓS-LICENCIATURA
bem como a discussão foram etapas
particularmente estimulantes para mim. A
elaboração do artigo exigiu sobretudo
resiliência,
já
que
foi
um
processo
prolongado no tempo. Após o meu exame
de Licenciatura, tive de aguardar pelo final
do ano de 2020 para atualizar os dados
uma vez que o trabalho complementar só
contemplava dados até junho desse ano. A
partir de janeiro de 2021, foi necessário
aplicar novamente a metodologia, atualizar
os resultados, traduzir o trabalho e ajustar a
formatação do documento às diretrizes da
revista. Em julho consegui, finalmente,
submeter o manuscrito. Após um mês, foi
aceite, porém, foi sujeito a novas revisões e
alterações até obtermos a versão final, em
setembro, um ano depois do exame de
Licenciatura.
C.M. - Quais foram os principais desafios
que enfrentaste?
M.T. - Durante o estágio curricular, os
principais desafios foram a definição do
desenho do estudo e o enquadramento na
temática. Não posso deixar de relembrar
que todo o trabalho de investigação foi
realizado em “tele-estágio”, durante o
primeiro confinamento, por isso, era eu que
tinha de gerir os meus horários, prazos, etc.
E confesso que, por vezes, a motivação
esvaía-se. Na preparação do artigo, tudo era
novo para mim. Tudo foi um desafio:
desde escolher a revista, a traduzir o
trabalho, até ao processo de submissão e
o contacto com os revisores .

C.M. - Que competências desenvolveste
e/ou solidificaste com o trabalho de
investigação?
M.T. - Ao longo da Licenciatura somos
estimulados
a
desenvolver
várias
competências
e,
muitas
delas,
são
consolidadas com o estágio curricular,
nomeadamente:
o
espírito
crítico,
a
autonomia, o rigor técnico-científico. Ainda
assim,
consigo
reconhecer
que,
por
exemplo, a pesquisa bibliográfica, a

análise estatística, a capacidade de síntese e a
escrita científica - tanto em português como em
inglês - foram as competências mais trabalhadas
com o trabalho de investigação.

(...) consigo reconhecer
que, por exemplo, a
pesquisa bibliográfica, a
análise estatística, a
capacidade de síntese e a
escrita científica -tanto em
português como em inglês foram as competências
mais trabalhadas com o
trabalho de investigação
C.M. - Que conselhos gostarias de dar aos
estudantes que têm interesse na área da
investigação?
M.T. - Antes de mais, não tenham medo do
desconhecido ou medo de errar. Desafiem-se
e peçam ajuda sempre que necessário. Não
temos de ser bons em tudo, e há sempre o
amigo que nos pode ajudar no inglês, ou no
programa de estatística, ou na formatação das
referências,
ou
em
qualquer
outra
competência
que
tenhamos
menos
desenvolvida.
Além
disso,
não
tenham
vergonha
de
assumir
quando
não
compreendem algo, porque as dúvidas são um
ótimo
estímulo
para
a
aprendizagem.
Relativamente ao processo de investigação,
criem rotinas e métodos de trabalho. Comigo
funcionou muito bem, por exemplo, ter uma
reunião semanal com a minha orientadora
para discutirmos o trabalho.

Por Carina Martins
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VERDADE OU MITO
SUPLEMENTAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO VEGETARIANA ESTRITA - SERÁ OBRIGATÓRIA?
Nos últimos anos, o vegetarianismo ganhou mais
visibilidade e um maior número de seguidores,
com 10 % da população a optar por excluir
alimentos de origem animal da sua alimentação.
Existem vários tipos de alimentação vegetariana
descritos na literatura, sendo que, a classificação
mais consensual consiste em: alimentação
vegetariana estrita, que exclui todos os
alimentos de origem animal; alimentação
ovolactovegetariana, que difere da primeira por
incluir ovos e laticínios; alimentação pescovegetariana, que permite a ingestão de peixe e
marisco; e por fim a alimentação flexitariana,
que permite a ingestão de carne ou peixe
esporadicamente.
Com efeito, podemos reconhecer que o
vegetarianismo, nos casos em que é seguida uma
alimentação vegetariana estrita, poderá resultar
em notáveis exclusões de alimentos valiosíssimos
em micronutrientes (vitaminas e minerais)
essenciais à regulação de todas as reações
metabólicas que ocorrem no organismo e
fundamentais para a manutenção da saúde. A
maioria dos vegetarianos estritos precisa de
grande diligência na escolha das suas fontes
alimentares de proteínas vegetais e de
micronutrientes como o ferro, o zinco, o
magnésio, o iodo, o cálcio, a vitamina D, a
vitamina B12 (necessária para a formação de
eritrócitos, para a normal função neurológica e
para a síntese de DNA) e, ainda, na adequada
ingestão de ácidos gordos da série ómega 3,
ácido eicosapentaenoico (EPA) e ácido
docosaexaenoico (DHA), que são obtidos
exclusivamente a partir da nossa alimentação e
cujas principais fontes são o peixe, os óleos de
peixe e o marisco.

Desta forma, os indivíduos vegetarianos estritos
certamente poderão desenvolver deficiências
nutricionais, uma vez que a biodisponibilidade
dos micronutrientes anteriormente referidos é
habitualmente baixa nas fontes alimentares
vegetais.
No caso particular da vitamina B12, a forma ativa
desta vitamina apenas está presente em alimentos
de origem animal e em alimentos fortificados,
sendo por isso um deficiência nutricional muito
recorrente num padrão alimentar vegetariano. Um
erro comum é pensar que um padrão
ovolactovegetariano fornece um aporte suficiente
desta vitamina através dos ovos e laticínios, o que
não se verifica. Ora, os indivíduos vegetarianos
estritos não terão nenhuma fonte significativa
desta vitamina naturalmente presente na sua
alimentação, pelo que deverão ingerir alimentos
fortificados e/ou suplementos com o objetivo
de prevenir esta deficiência.
Relativamente
aos
restantes
nutrientes
anteriormente mencionados, a suplementação
pode ser dispensada em indivíduos sem
necessidades nutricionais especiais, no caso da
alimentação seguida contemplar uma grande
variedade de alimentos de origem vegetal, nas
quantidades adequadas.
Desta forma, é de extrema importância um
acompanhamento do indivíduo vegetariano
estrito por um nutricionista para uma avaliação e
monotorização clínica do seu padrão alimentar,
corrigindo erros, incutindo mudanças e para a
concretização de um plano alimentar saudável e
equilibrado, com o objetivo de cumprir todas as
exigências energéticas e satisfazer uma ingestão
diária recomendada de cada micronutriente. A
suplementação numa alimentação vegetariana
estrita torna-se mais premente para indivíduos que
praticam
exercício
físico
com
elevada
frequência, atletas de alta competição, grávidas,
lactantes, crianças com menos de dois anos de
vida, adolescentes e idosos.

Por Ariana Nunes
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O PAPEL DO NUTRICIONISTA
NA INDÚSTRIA ALIMENTAR
Com Dr.ª Ângela Marques
Licenciada em Ciências da Nutrição pela FCNAUP, desde 2009, e com especial
interesse pela educação alimentar infantil, é cofundadora da Petit Papão, uma
marca de alimentação biológica para bebés, no mercado desde 2017. É
responsável pela implementação do processo produtivo, desde a pesquisa à linha
de produção, à consultoria em nutrição pediátrica e à comunicação científica.

Filipa Pereira (F.P.) - Quais as funções que
um nutricionista que trabalha na área da
indústria alimentar pode exercer?
Ângela Marques (A.M.) - Apesar de ser uma
área pouco falada no que toca à intervenção
de um nutricionista, as funções que um
profissional das Ciências da Nutrição pode
exercer na indústria alimentar são, para além
de muitas, extremamente importantes. Basta
pensar na quantidade de pessoas a quem
chegam os alimentos produzidos na indústria.
O nutricionista, com o seu conhecimento
amplo
técnico-científico,
consegue
influenciar o desenvolvimento de um
produto alimentar, atuando em várias
frentes:
pesquisa
de
ingredientes
e
desenvolvimento de receitas, controlo da
qualidade e segurança alimentar, formação de
funcionários,
comunicação
científica,
promoção da saúde, sem nunca esquecer o
serviço pós-venda e a consultoria permanente
aos clientes, a promoção de uma alimentação
e nutrição sustentáveis e o cumprimento da
legislação em vigor neste âmbito de atuação.

O nutricionista, com o
seu conhecimento
amplo técnicocientífico, consegue
influenciar o
desenvolvimento de
um produto alimentar,
atuando em várias
frentes (...)

F.P. - Sendo uma das sócias fundadoras da
empresa, poderia explicar-nos quais são os
valores e a missão da Petit Papão e como é
que surgiu o conceito?
A.M. - Tudo começou com a gravidez da
minha sócia. Ela estava grávida de gémeos e a
preocupação com o desenvolvimento salutar
dos seus bebés, ao mesmo tempo que se
mantinha a ela própria saudável, fez com que,
na sua cabeça, surgisse um projeto deste cariz.
Na verdade, a Inês é a mentora da Petit Papão.
Sendo ela de uma área de formação bem
diferente, sentiu a necessidade de agregar o
conhecimento técnico e científico necessário –
e é aqui que eu entro! – para desenvolver um
conjunto de produtos que servisse este
propósito: auxiliar os pais na introdução
alimentar e, ao mesmo tempo, promover
uma alimentação saudável e adequada para
cada etapa do desenvolvimento do bebé .
Um produto de conveniência, prático, seguro,
100 % biológico, sazonal e com a bandeira da
Dieta Mediterrânica.

F.P. - O que a motiva a continuar a
trabalhar nesta área?
A.M. - O mundo dos bebés é fascinante e é
um meio feliz! E ainda há muito para pensar
e criar, não só na alimentação e nutrição
infantil como na indústria alimentar de uma
forma geral. Pesquisar, desenvolver e
testar produtos, comunicar sobre eles e,
ao mesmo tempo deixar espaço para
evoluir são motivos mais do que suficientes
para querer continuar a fazer mais e melhor
pela indústria alimentar infantil.
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O PAPEL DO NUTRICIONISTA
NA INDÚSTRIA ALIMENTAR
F.P. - Qual considera que é o impacto e a
importância que a indústria alimentar
poderá ter, especificamente na área da
alimentação infantil?

deles todos: reunir tudo isto em produtos seguros
e nutricionalmente adequados e acessíveis a
todos.

A.M. - Vivemos tempos corridos e uma era
de muita informação e desinformação.
Enquanto nutricionista e cofundadora de
uma marca de alimentação infantil e de um
conceito e produto inovadores, pretendo
servir o meu propósito maior de trazer ao
mercado um produto seguro que auxilie a
logística
alimentar
das
famílias
modernas . E, sendo um produto dirigido a
bebés, pretendo não só promover uma
alimentação saudável e adequada desde
tenra idade como ajudar a moldar o paladar
dos mais novos e influenciar positivamente
a forma como irão comer no futuro. Se
pensarmos que isto pode ditar a saúde
futura – individual e coletiva –, penso que é
um investimento grandioso intervir na
educação
alimentar
infantil
e
no
desenvolvimento
de
experiências
alimentares positivas.

(...) pensar nas lacunas
da alimentação, no
contexto do dia a dia,
na demanda da
sustentabilidade, na
insegurança alimentar
crescente e na fome que
ainda existe e
percebemos que ainda
há muito para fazer.

F.P. - Quais considera os principais
obstáculos em ingressar nesta área?
Sente que já existe reconhecimento
suficiente da importância da integração
de nutricionistas na indústria alimentar?
A.M. - Se pensarmos no número de pessoas
a quem chega a indústria alimentar e o
efeito que esta área tem na alimentação da
comunidade, penso que ainda não é
dedicada a atenção necessária a um
nutricionista que envereda pela indústria.
Mais do que falar em obstáculos (há os em
todas as áreas!), prefiro mencionar os
desafios:
pensar
nas
lacunas
da
alimentação, no contexto do dia a dia, na
demanda
da
sustentabilidade,
na
insegurança alimentar crescente e na
fome que ainda existe e percebemos que
ainda há muito para fazer . Os produtos
alimentares que saem da indústria não têm,
de uma forma geral, uma boa conotação
(alimentos industrializados, processados, …),
por isso considerem este o maior desafio

F.P.
Como
exemplo
de
alguém
empreendedor e inovador, quais os
conselhos
que
pode
dar
a
futuros
nutricionistas?
A.M. - No que toca às Ciências da Nutrição,
somos muitos profissionais e eu nunca quis
ser só mais um. Por isso, inovar implica fazer o
que ainda não foi feito. E empreender
implica arregaçar as mangas e agir , com
tudo o que isso implica, desde os obstáculos
naturais às mais morosas burocracias. Por isso,
se eu tiver de escolher um conselho, sugiro o
fazer diferente, sem medos, porque o ato
ou ação de ser nutricionista é todo um
caminho e não um fim : aprende-se muito e
cresce-se ainda mais. Isto é válido em
qualquer
área,
mas
sejam
criativos
e
mantenham-se sempre recetivos a aprender e
a mudar, porque a mudança antecipa a
evolução. Muito romantismo para dizer que
haverá sempre papel para um nutricionista,
porque atuamos na importante área de
ensinar as pessoas a comer. Trata-se de
escolher o caminho mais efetivo de o fazer,
aquele que fizer mais sentido para cada um
de vós.

Por Filipa Pereira
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ESTIGMATIZAÇÃO DO PESO CORPORAL
IMAGEM CORPORAL POSITIVA E ACEITAÇÃO CORPORAL:
IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE
Com Prof. Doutor Rui Poínhos
Professor Auxiliar Convidado da FCNAUP, Licenciado em Ciências da Nutrição
pela FCNAUP, desde 2004, Nutricionista pela Ordem dos Nutricionistas e Mestre
em Psicologia Clínica e da Saúde pela FPCEUP desde 2011. Doutorado em
Nutrição Clínica pela FCNAUP desde 2014.

A
imagem
corporal
corresponde
à
apreciação que cada pessoa faz do seu
aspeto físico. Para além de envolver aspetos
cognitivos e afetivos, esta apreciação é
fortemente
influenciada
por
fatores
socioculturais. Até há alguns anos, era
sobretudo alvo de atenção o papel que uma
imagem corporal negativa (ou seja, atitudes
desfavoráveis face ao próprio corpo) poderia
ter, em termos de diminuição do bem-estar
e da qualidade de vida. Mais recentemente,
o foco tem sido colocado cada vez mais no
conceito de imagem corporal positiva, que
implica
a
aceitação
do
corpo
independentemente das características que
lhe estão subjacentes.
Note-se que a noção de imagem corporal
positiva não é simplesmente o oposto do
de imagem corporal negativa, sendo
antes um conceito mais abrangente .
Enquanto a imagem corporal negativa se
centra na insatisfação, distorção da imagem
corporal
e
vergonha
face
à
própria
aparência, uma imagem corporal positiva
não corresponde apenas à ausência da
primeira. Pelo contrário, corresponde a uma
perspetiva
holística,
permitindo
o
entendimento da imagem corporal de modo
mais complexo e integrado nas várias
facetas do indivíduo, o que, por sua vez,
facilita que seja promovida de forma mais
eficaz
através
de
intervenções
multidimensionais.
Como principais elementos de uma
imagem
corporal
positiva,
podemos
salientar a satisfação e aceitação do
corpo,
independentemente
dos
estereótipos sociais e a valorização das
qualidades
corporais
(incluindo
características funcionais e não apenas

estéticas)
em
detrimento
das
suas
“imperfeições”.
Estas
características
têm
reflexo, não só intraindividualmente, mas
também na interação com os outros, sendo
que as informações positivas recebidas sobre
o corpo são aceites e internalizadas, ao
contrário
das
negativas,
que
são
desvalorizadas ou reenquadradas. A este nível,
é também de relevar que, enquanto a imagem
corporal
negativa
pode
ser
fortemente
influenciada por informação externa (como
comentários
de
terceiros
ou
imagens
estereotipadas de ideais de beleza), o
desenvolvimento de uma imagem corporal
positiva depende sobretudo de processos
internos,
de
auto-regulação
e
desenvolvimento pessoal .

...a noção de imagem
corporal positiva não
é simplesmente o
oposto do de imagem
corporal negativa,
sendo antes um
conceito mais
abrangente...
As consequências da imagem corporal
positiva na saúde são diversas. Para além de
estar associada a menor insatisfação
corporal, contribui para uma melhor saúde,
física e mental e para o bem-estar
emocional, psicológico e social . Têm sido
particularmente consistentes os resultados
que relacionam a imagem corporal positiva
com menores níveis de
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ESTIGMATIZAÇÃO DO PESO CORPORAL
IMAGEM CORPORAL POSITIVA E ACEITAÇÃO CORPORAL:
IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE
de sintomatologia depressiva e maior
autoestima. Considerando o que se sabe
sobre estes constructos, estas relações serão
seguramente bidirecionais, mas tem sido
assumido que se devem principalmente ao
efeito da imagem corporal positiva e da
aceitação corporal na melhoria da saúde e
bem-estar
e
na
diminuição
de
sintomatologia psicopatológica.
Para além destes aspetos, uma imagem
corporal
positiva
tem
também
demostrado relacionar-se com níveis
superiores de alimentação intuitiva , ou
seja, maior capacidade de basear a
alimentação
nas
pistas
internas
do
organismo (por oposição, por exemplo, à
ingestão motivada por questões emocionais)
e a comportamentos alimentares mais
saudáveis . Isto faz com que este constructo
tenha relevância, não só numa perspetiva
mais geral de saúde, mas, em particular, no
âmbito das Ciências da Nutrição.
Um dos focos de investigação, comum à
imagem corporal negativa, é o da relação
com as perturbações do comportamento
alimentar. Ambas (imagem corporal positiva
e negativa) são preditoras do risco destas
patologias, mas a imagem corporal positiva,
tratando-se de um conceito holístico e
integrador, permite um enquadramento nas
diversas dimensões da vida da pessoa,
favorecendo não só o tratamento (como se
verifica para a imagem corporal negativa)
como
também
a
prevenção
das
perturbações do comportamento alimentar.
O papel da imagem corporal no excesso de
peso
tem
também
sido
amplamente
discutido. Sendo frequente pessoas com
excesso de peso apresentarem insatisfação
com a imagem corporal, estratégias que
favoreçam a aceitação do corpo, como a
imagem corporal positiva, favorecem os
resultados das intervenções . Isto pode
parecer algo paradoxal, dado que a
aceitação de um corpo com uma proporção
de gordura superior ao desejado (pela
própria pessoa e/ou socialmente) poderia

levar à acomodação e, consequentemente, à
manutenção do excesso de peso. Aliás,
poderia até promover uma tendência social
para o aumento de peso, dado estarem
diminuídas as pressões para a manutenção de
um peso considerado “adequado”. No entanto,
o que a pesquisa científica tem demostrado é
que, não só a insatisfação corporal promove
comportamentos prejudiciais ao controlo
do peso (quer diretamente quer por
mediação de outras características, como a
ansiedade,
a
depressão
ou
a
baixa
autoestima), como uma imagem corporal
positiva tem o efeito contrário.

...uma imagem
corporal positiva tem
também demostrado
relacionar- se com
níveis superiores de
alimentação intuitiva
(...) e a
comportamentos
alimentares mais
saudáveis.
Em suma, uma imagem corporal positiva está
associada a características mais favoráveis em
termos
de
comportamento
alimentar,
escolhas alimentares mais adequadas, menor
risco de perturbações do comportamento
alimentar e estratégias promotoras do
atingimento e/ou manutenção de um peso
“saudável”. O conhecimento atual justifica que
seja valorizada em detrimento do foco na
imagem corporal negativa, dado tratar-se de
um constructo positivo, protetor e passível de
ser promovido, quer a nível das condições
clínicas em que tem sido mais estudado quer
no âmbito mais genérico de promoção de
saúde e bem estar individual e coletivo.
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AÇÚCAR, MEL E ADOÇANTES
O QUE OS DISTINGUE?
O consumo excessivo de açúcar está
associado a uma vasta gama de doenças
crónicas,
destacando-se
obesidade,
síndrome metabólica com intolerância à
glicose
e/ou
diabetes,
hipertensão,
esteatose hepática, cáries, morbilidade e
mortalidade cardiovascular. Posto isto, a
Organização Mundial da Saúde (OMS)
recomenda uma ingestão máxima de
açúcar até 10% do Valor Energético Total
(VET) , idealmente 5% do VET. Segundo o
Inquérito Alimentar Nacional
e de
Atividade Física (IAN-AF), em Portugal, a
prevalência do consumo de açúcares
livres em quantidades superiores a 10%
do VET é de 24,3 % para o total nacional,
observando-se consumos superiores no
grupo etário dos adolescentes (48,7 %) e
crianças (40,7 %).
Para a ingestão de
açúcares livres, a análise da contribuição
dos grupos e subgrupos alimentares,
mostrou que o açúcar de mesa/de adição é
o maior contribuidor (21,4 %), seguido pelos
doces (16,8 %) e pelos refrigerantes (11,9 %).
Devido ao impacto nefasto do açúcar na
sáude, o mel e os adoçantes têm surgido
como alternativas comuns ao mesmo, mas
afinal o que os distingue e qual deles
será a melhor opção?

AÇÚCAR
Energia (kcal)
Açúcar Branco
Açúcar Amarelo

397
390

Sacarose
(g / 100 g)

99,3
97,5

Existe a ideia de que o açúcar amarelo é mais
rico nutricionalmente relativamente ao açúcar
branco, mas, quando se analisam os dois, vê-se
que o açúcar branco tem 99 % de sacarose e o
amarelo tem 97 %.
Não existem também grandes diferenças do
ponto de vista de vitaminas e minerais entre os
dois tipos de açúcar. Apesar do amarelo ter um
pouco mais de vitaminas e minerais, continua a
não ser uma boa fonte dos mesmos. A única
diferença reside no grau de refinação, sendo o
branco mais refinado e o amarelo menos.

MEL
Quanto ao mel, existem dois tipos: o mel de néctar
(ou mel de flores), obtido a partir do néctar de
flores, e o mel de melada obtido principalmente a
partir de excreções de insetos sugadores de
plantas.
Sacarose
Glicose
Frutose
(g / 100 g) (g / 100 g) (g / 100 g)

oligos-sacarídeos
(g / 100 g)

Mel de
néctar

0,7

31,3

38,2

3,6

Mel de
melada

0,5

26,1

31,8

13,1

O mel de melada é normalmente mais escuro,
contendo
mais
compostos
fenólicos
e
oligossacarídeos e menos monossacarídeos que o
mel de néctar.
Existem inúmeros tipos de mel ao redor do mundo,
cuja composição nutricional varia dependendo da
sua origem botânica e localização geográfica,
tendo cada um, um impacto diferente no índice
glicémico (IG). Existem alguns com um IG menor
que o açúcar e outros com um IG maior.
A evidência mostra que o que parece afetar mais
o IG do mel é o conteúdo em oligossacarídeos,
conteúdo de sacarose e rácio frutose/glicose. Desta
forma, quanto maior o conteúdo em frutose e
oligossacarídeos, menor será o IG do mel,
quando comparando com o IG da glicose. Assim,
os tipos de mel com um menor IG serão aqueles
com mais frutose (ou seja, são mais doces).
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AÇÚCAR, MEL E ADOÇANTES
O QUE OS DISTINGUE?

ADOÇANTES

ASPARTAME

Os adoçantes podem ser uma ferramenta útil,
quando utilizados como substitutos do açúcar e
como parte de um regime alimentar equilibrado,
ajudando a reduzir a ingestão geral de açúcar e a
ingestão energética, bem como na manutenção
dos níveis de glicemia.
São comumente utilizados stevia, aspartame e
sucralose, que serão sucintamente abordados
abaixo.

O aspartame (E 951) é um dipéptido, constituído por
dois aminoácidos: o ácido L-aspártico e a Lfenilalanina. Este edulcorante apresenta um
potencial adoçante muito forte (cerca de 200
vezes mais doce que o açúcar). As doses máximas
de utilização permitidas para cada produto
alimentar estão incluídas no Decreto-Lei n.º 394/98.
Estas doses são altas, normalmente nunca são
atingidas e ficam muito abaixo da ADI, que é igual
a 40 mg / kg de peso corporal / dia. A segurança
deste edulcorante ainda é um tema controverso,
contudo, tomando por base os estudos analisados,
podemos concluir que não existe evidência robusta
que suporte a existência de efeitos tóxicos
provenientes
da
exposição
ao
aspartame.
Adicionalmente, o consumo deste aditivo mostrou
ser muito baixo, o que nos permite inferir que a
probabilidade de a população desenvolver algum
efeito adverso proveniente deste consumo é muito
baixa. Assim, o aspartame parece ser seguro, sendo
uma alternativa ao açúcar.

STEVIA
A stevia (E 960) é um edulcorante de glicosídeos
de esteviol, é não calórica e o seu sabor é cerca de
50 a 350 vezes mais doce que o do açúcar,
tornando-se uma excelente escolha para uso em
alimentos e bebidas com baixo teor de açúcar e
energia.
Embora existam oportunidades para investigação
adicional, a evidência até à data mostra que
glicosídeos de esteviol são seguros, não
cancerígenos, não hipertensivos e têm um
impacto mínimo na microbiota intestinal.
Estudos humanos não reportaram efeitos
secundários gastrointestinais negativos. Estudos
em indivíduos saudáveis e em indivíduos
diabéticos, em que se substitui o açúcar na dieta
por stevia, mostram uma redução da glicemia
pós prandial. Não há evidência de que ocorra um
aumento do apetite por açúcar ou produtos
doces quando adoçantes não calóricos ou
alimentos contendo stevia são consumidos. Por
isso, os edulcorantes de glicosídeos de esteviol,
como a stevia, são uma ferramenta benéfica, útil e
rentável na redução da ingestão calórica e de
açúcar tendo um impacto positivo no controlo da
diabetes, na gestão de peso e na manutenção de
estilos de vida saudáveis.
Quanto à segurança da stevia como aditivo
alimentar, esta foi avaliada pela Autoridade
Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) ,
sendo a Ingestão Diária Aceitável (ADI) de 4 mg /
kg de peso corporal por dia. Ou seja, uma pessoa
com 70 kg não deve ingerir mais de 280 mg de
glicosídeos de esteviol por dia.

SUCRALOSE
A sucralose (E 955) é um adoçante não calórico,
600 a 800 vezes mais doce que o açúcar, utilizado
em alimentos e bebidas com o objetivo de reduzir
a quantidade de ingestão de açúcar e energia da
população. A evidência mostra que a sucralose
possui uma taxa de absorção muito limitada, sendo
excretada nas fezes praticamente na totalidade. A
sua metabolização é praticamente inexistente, o
que confirma que a sucralose não é uma fonte de
energia rentável. Esta substância não apresenta
bioacumulação no organismo.
A evidência
confirma também que não há toxicidade associada
ao consumo de sucralose, assim como ganho de
peso ou efeito carcinogénico. É também de notar
que o consumo médio deste adoçante por
qualquer grupo da população, fica muito aquém
daquela que é a ADI (15 mg / kg peso). Quando
estudada a população saudável e a população
diabética, a sucralose mostra-se segura para
consumo por toda a população, sem efeito no
controlo glicémico e na microbiota intestinal.

Por Beatriz Coelho e Lúcia Nova
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ROTULAGEM NUTRICIONAL
IMPORTÂNCIA PARA O CONSUMIDOR E COMO A SIMPLIFICAR
A rotulagem nutricional é a ferramenta
mais
determinante
na
escolha
adequada
dos
alimentos
pelos
consumidores e como tal é importante
que esta inclua todas as informações
necessárias para conduzir a escolhas
acertadas e conscientes. Hoje em dia, e
particularmente em Portugal, onde a
maioria dos consumidores são dotados
de
baixos
níveis
de
literacia,
o
fornecimento
desta
informação
de
forma clara e simples apresenta-se
ainda
mais
determinante
pela
existência de um crescente interesse
social pelas questões relacionadas com
a alimentação.

MENÇÕES OBRIGATÓRIAS NO RÓTULO
ALIMENTAR
De entre as várias informações obrigatórias
a constar num rótulo alimentar existe a
lista de ingredientes , onde se apresentam
todos os ingredientes que compõem o
produto alimentar, por ordem decrescente
de quantidade no momento da sua
utilização , e a declaração nutricional ,
onde é expresso o valor energético total do
produto alimentar e as quantidades de
nutrientes, nomeadamente, lípidos, ácidos
gordos saturados, proteínas, hidratos de
carbono, açúcares e sal , tendo esta
informação que estar apresentada por 100 g
de produto.

COMO DESCODIFICAR A DECLARAÇÃO
NUTRICIONAL?
Os consumidores portugueses identificam
como limitações dos rótulos a presença de
letra pequena, demasiada
informação,
informação técnica/complexa e a presença
de diversos modelos de rótulos. Deste
modo, torna-se importante promover a
literacia nutricional e descodificação dos
rótulos alimentares .

ALIMENTOS
Por 100 g
Gordura

AGS

Açúcares

Sal

ALTO

> 17,5 g

>5g

> 22,5 g

> 1,5 g

MÉDIO

3 - 17,5 g

1,5 - 5 g

5-22,5 g

0,3 - 1,5 g

BAIXO

3g

1,5 g

5g

0,3 g

Adaptado de: Descodificador de Rótulos (DGS, 2015)

MENÇÕES FACULTATIVAS NO RÓTULO
ALIMENTAR: ALEGAÇÕES NUTRICIONAIS E
DE SAÚDE
Apesar
de
não
ser
um
elemento
obrigatório
nos
rótulos
alimentares,
observamos que as alegações nutricionais
e
de
saúde
estão
presentes
em
praticamente
todos
os
produtos
alimentares comercializados. Alegações
nutricionais e de saúde definem-se
como
qualquer
mensagem
ou
representação que declare, sugira ou
implique
que
um
alimento
possui
características particulares benéficas
ou que possui uma relação com a saúde
e costumam frequentemente ser mal
interpretadas pelos consumidores, sendo
um dos fatores que contribui para más
escolhas alimentares.

COMO DESCODIFICAR ALEGAÇÕES
NUTRICIONAIS?
Passamos a descodificar algumas destas alegações
nutricionais, por exemplo, quando é referido que
um produto alimentar tem “baixo valor
energético”, significa que não contém mais de 40
kcal (170 kJ) / 100 g, no caso de produtos sólidos ou
mais de 20 kcal (80 kJ) / 100 ml, no caso dos
líquidos. Quando é mencionado que o produto
apresenta “baixo teor de gordura” significa que
não contém mais de 3 g de gordura por 100 g para
os sólidos ou de 1,5 g de gordura por 100 ml para
os líquidos. Se no rótulo for alegado que o produto
é “fonte de fibra” quer dizer que o produto
contém, no
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ROTULAGEM NUTRICIONAL
IMPORTÂNCIA PARA O CONSUMIDOR E COMO A SIMPLIFICAR
mínimo, 3 g de fibra por 100 g ou, pelo
menos, 1,5 g de fibra por 100 kcal. Já
quando o produto é referido como “light”
significa que apresenta uma redução de
pelo menos 30 % do teor do referido
nutriente em relação a um produto
semelhante.

SISTEMAS DE ROTULAGEM ALIMENTAR
SIMPLIFICADOS
Com o objetivo de simplificar a informação
nutricional para o consumidor, permitindo
escolhas alimentares mais rápidas e informadas,
têm vindo a surgir sistemas de rotulagem
front of pack (FOP). Em Portugal, são utilizados
vários tipos de sistemas de rotulagem FOP, dos
quais podemos destacar o Nutri-Score e o
Semáforo Nutricional.

NUTRI-SCORE

Consiste numa escala gráfica que divide a
pontuação nutricional em 5 classes, expressas
por uma letra (A, B, C, D ou E) associada a uma
cor. A pontuação é atribuída tendo em conta o
conteúdo energético, teor de açúcar, gordura
saturada, sódio, fibra e proteína, considerando
as recomendações vigentes. A informação
nutricional é apresentada em 100 g / 100 ml.

PRINCIPAIS VANTAGENS
Codificação por cores
Indicador graduado
Avaliação global do produto, o que facilita
a interpretação do consumidor com baixa
literacia nutricional
Incentiva a reformulação dos produtos
alimentares pela indústria alimentar
Permite a rápida comparação entre
alimentos dentro da mesma categoria

SEMÁFORO NUTRICIONAL

Consiste na codificação segundo as cores do
semáforo , que são atribuídas consoante o teor
de um dado nutriente. Apresenta informação
nutricional relativa ao conteúdo energético,
teor em gordura, gordura saturada, açúcar e
sal, sendo apresentada por porção .

PRINCIPAIS VANTAGENS
Codificação por cores
Avaliação individual de cada nutriente
presente, o que permite uma melhor avaliação
do produto
Aumenta a preocupação do consumidor com
componentes específicos do produto
A utilização destes sistemas ao nível da indústria
alimentar tem sido crescente em Portugal. No
entanto, apesar de serem úteis para uma escolha
alimentar rápida, não é dispensada a leitura
cuidada da tabela nutricional e lista de
ingredientes.

O QUE PENSAM OS CONSUMIDORES?
Segundo a literatura científica, os consumidores
consideram os sistemas de rotulagem FOP úteis e
mais intuitivos, comparativamente com as tabelas
de informação nutricional, sendo a sua localização
também mais conveniente. Particularmente em
Portugal, a ausência de rótulos FOP limita o uso
das informações nutricionais e são preferidos pelos
consumidores os rótulos à base de símbolos e
cores por serem mais intuitivos e facilitarem a
tomada de decisão no momento da aquisição.
Apesar de ainda existirem muitas dúvidas
relativamente à implementação destes sistemas de
rotulagem, é certo que estes são mais facilmente
interpretados pelo consumidor, podendo conduzir
a melhores escolhas alimentares. Assim, a
implementação
destes
sistemas
pode
ser
considerada uma medida de promoção de saúde
e de hábitos alimentares mais saudáveis.
Por Marta Gaspar e Matilde Vicente
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